
Postup pri podávaní prihlášky na osemročné gymnázium 

- Informácie výchovnej poradkyne pre Gymnázium p. Bizoňovej pre rodičov žiakov 5. roč. našej školy                                                                                

(uverejnené na www.tilgnerka.edupage.org)  

 1. Vyplnený  dotazník  Údaje k prihláške odovzdať VP Bizoňovej najneskôr do 27. 3. 2014 (štvrtok).  

2.   Na základe vyplneného dotazníka Údaje k prihláške  VP Bizoňová pripraví/vyplní prihlášky , 

      ktoré žiaci dostanú  v škole  7. 4. 2014 - priniesť obal na prihlášku. V prípade neprítomnosti  

      žiaka je nutné si vyzdvihnúť prihlášku osobne u VP Bizoňovej . 

      Po prinesení domov je   potrebné prihlášky: 

- skontrolovať(nesprávny údaj je možné prebieliť a napísať správne alebo sa osobne zastaviť u VP 

Bizoňovej v čase konzultačných hodín  a to v utorok: od 8,50- do10,00 hod. alebo o15,30 hod.) 

- doplniť: telefónny kontakt  a  e-mail 

- doplniť: podpis žiaka, podpis rodiča a lekárske potvrdenie(pečiatka, podpis a dátum) 

- ak škola berie do úvahy olympiády a súťaže (bude zverejnené na stránkach škôl najneskôr do 

31.3.2014),  je potrebné pripnúť diplom alebo iné potvrdenie o umiestnení v okresnom, krajskom alebo 

celoslovenskom kole k prihláške. Vo vlastnom záujme vyplňte kódy v bode 13 na druhej strane 

prihlášky a to podľa manuálu uverejneného na stránke našej školy v sekcii Oznamy ZŠ - Informácie 

k prihláške - Tlačivo a na konci manuál k prihláške  

- v prípade telesného postihnutia  vo vlastnom záujme vyplňte/prepíšte potrebné kódy v prihláške na 

prvej strane bod 9 a 10 podľa manuálu (Tlačivo a manuál k prihláške). Poruchy učenia školy neberú do 

úvahy, nakoľko osemročné gymnázium je výberová škola. 

3.  Potvrdenú, doplnenú a skontrolovanú prihlášku  priniesť výchovnej poradkyni najneskôr do 10.4.2014 

4.  Následne budú prihlášky potvrdené školou a odoslané na 8-ročné gymnázia. 

 

Dôležité upozornenia: 

- žiak si môže podať najviac 2 prihlášky 

- zmenu školy alebo termínu je potrebné prekonzultovať s VP Bizoňovou osobne, nakoľko údaje 

  sú zadávané do programu Proforient a nie vždy je možné urobiť zmenu   

- v prípade nedodržania hore uvedených termínov výchovný poradca nezaručuje, že prihláška 

  bude odoslaná načas. 

    

 

 

 
Kód  ZŠ Tilgnerova a kód G Tilgnerova nie je totožný 

 

Kód ZŠ Tilgnerova: 031750214 

 

Kód G Tilgnerova: 710147663 

- kód študijného odboru: 7902J 
 


